
Jídelní lístek na měsíc: DUBEN Jídla obsahují alergeny viz. čísla.

3.4. polévka: Čočková      1,9 20.4. polévka: Francouzská

oběd č.1: Ryba na másle, brambory, bar        4,7 oběd č.1: Špagety po boloňsku sypané sýrem      1,7

oběd č.2: Záhorácký závitek, brambory , bar     7 oběd č.2: Čočka na kyselo, vejce, chléb   1,3

4.4. polévka: Drůbková s nudlemi        9 21.4. polévka: Pohanková             9

oběd č.1: Buchtičky s krémem         1,3,7 oběd č.1: Honzovy buchty s povidly         1,3,7

oběd č.2: Fazole chilli con carne, pečivo      1 oběd č.2: Hovězí maso v mrkvi, kuskus      1

5.4. polévka: Zeleninová 1,9

oběd č.1: Přírodní řízek, rýže basmati, bar     1 24.4. polévka: Kyselice       1,7

oběd č.2: Těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou  1 oběd č.1: Rybí filé na kmíně, bramborová kaše, bar

6.4. polévka: Špenátová              1,3,7 oběd č.2: Zeleninová placička, bramborová kaše, bar

oběd č.1: Grilovaná krkovička, pepřová omáčka, americké brambory 7 25.4. polévka: Kmínová           1,9

oběd č.2: oběd č.1: Horňácký guláš, rohlík, chléb     1

7.4. polévka: oběd č.2: Žemlovka s jablky a tvarohem   1,3,7

oběd č.1: VELKÝ  PÁTEK 26.4. polévka: Rybí          1,4,7

oběd č.2: oběd č.1: Dušený špenát, vejce, bramborové šlížky   1,3,7

oběd č.2: Pizza Margherita           1,7

10.4. polévka: 27.4. polévka: Z ovesnývh vloček

oběd č.1: VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ oběd č.1: Vepřová kýta na smetaně, kynutý knedlík   1,3,7,9,10

oběd č.2: oběd č.2: Kuskus s tuňákem,cizrnou a zeleninou   4

11.4. polévka: Sýrová    1,7 28.4. polévka: Bramborová se sýrem        1,7,9

oběd č.1: Masové kuličky  v rajské omáčce, těstoviny   1 oběd č.1: Masová směs po čínsku, rýže         1,6

oběd č.2: Žampionové lasagně se sýrem   1,7 oběd č.2: Krupicová kaše s grankem          7

12.4. polévka: Hrstková         1,9

oběd č.1: Bramborové šlížky s povidly a mákem    17,8,11 polévka:

oběd č.2: Pečené kuřecí stehno na oreganu, rýže    1 oběd č.1:

13.4. polévka: Z jarní zeleniny                 9 oběd č.2:

oběd č.1: Holandský řízek, bramborová kaše, bar   3,7 polévka:

oběd č.2: Plněné ryba, bramborová kaše, bar             4,7 oběd č.1:

14.4. polévka: Krupková oběd č.2:

oběd č.1: Uzené maso vařené, hrachová kaše,st.okurek, chléb polévka:

oběd č.2: Furmanské halušky(uzené,sýr,slanina,smetana)   1,7 oběd č.1:

oběd č.2:

17.4. polévka: Krupicová s vejci        3,9 polévka:

oběd č.1: Vepřový plátek přírodní, těstoviny, bar       1 oběd č.1:

oběd č.2: Zeleninové bulgureto sypané sýrem, bar    7 oběd č.2:

18.4. polévka: Mrkvová s krutony          1 polévka:

oběd č.1: Játrová omáčka, celozrnný knedlík   1,3,7,9 oběd č.1:

oběd č.2: Tvarohové knedlíky plněné ovocem, sypané perníkem  1,7 oběd č.2:

19.4. polévka: Cizrnová    1 Změna jídelníčku vyhrazena.    Denně podáváme po jídle pití.

oběd č.1: Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka   7 Jídelní lístek vytvořila:      Zábranská Jitka, vedoucí školní jídelny

oběd č.2: Vepřový džuveč, brambory    1 Jídelní lístek schválil:        Mgr. Ladislav Michek, ředitel školy


